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Egy kékfedelü füzet jelent meg a napokban, amely 
az árak alakulását tartalmazza a háború idején. E 
vékony füzet igen sok érdekes számadatot tartalmaz, 
amelyekből a háborús viszonyokra és az azutáni gaz
dasági helyzetre újabb érdekes konsequenciákat von
hatunk le. A füzet összehasonlítja az 1914 év óta történt 
háborús emelkedéseket úgy a nyersanyag, mint a ruhá
zati cikkek terén, hasonlókép felsorolja a különböző 
ip -.rágakban történt százalékos béremeléseket.

Ha mindezen adatokat a mi iparunk szempontjából 
vesszük szemügyre, megállapíthatjuk, hogy e háborús 
emelkedések terheit sokszorosan viseltük ugyan, azon
ban az áthárítás előnyeiből nekünk csak a minimális 
jutott, illetőleg nyugodtan állíthatjuk, hogy mi terheinket 
csak a legritkább esetben és csak részben tudtuk át
hárítani.

Az idézett könyvben foglalt statisztikai adatok 
szerint az elsőrendű élelmiszerek árai 1914 julius 31 
és 1920 május 31 között a következőkép emelkedtek:

1914. 1920. 1920.
Liszt, 0-ás, tészta 0.43 10 90 2434%
Liszt, 2-es, főző 0.41 10.90 2558%
Liszt, 5-ös, kenyér 0.38 3.20 742%
Kenyér, barna 0.30 3.50 1066%
Marhahús 2.— 116.— 5700%
Sertéshús 1.92 150.—- 7712%
Hadikávé — .— 22.— 340%
Babkávé 4.— 120.— 2900%
Cukor, kristály 0.82 48.— 5753%
Só 0.26 9.50 3553%
Teavaj 3.60 146 — 3955%
Tojás 0.07 3 — 4185%
Tej 0.28 6 — 2042%
Azóta a nyersanyagárak különösen a liszt, babkávé,

cukor, tojás, tej újból lényegesen emelkedtek, ellenben az 
eladási árak nem változtak, igy tehát a különbség még 
sokkal nagyobb.

Ha most ezzel összehasonltjuk a kávéházi cikkek 
eladási árainak emelkedését, a következőket állapíthatjuk 
meg :

1914. 1920. 1920.
1 adag feketekávé 0.54 3 — 455%
1 „ hadikávé 0.54 1.50 228%
1 „ tejeskávé 0.60 4.— 567°',
1 „ tea 0.60 2.— 302%

1 „
1014.

tea kannában 0 80
1920.
3.—

1920. 
275%

1 „ csokoládé 0 60 7.— 1067%
1 „ málnaszörp 0.70 6.— 883%
1 . vaj, 2 dkg. 0.40 4.50 1025%

emelkedtek. Nyilvánvaló, hogy az árak emelkedése egy
általán nem haladt parallel a nyersanyagok beszerzésé
vel, hanem annak, alatta maradt Pedig a nyersanyagnál 
azok az árak vannak csak feltüntetve, amelyek ható
ságilag megállapitattak és amelyekért nagyon sokszor 
nem lehetett az illető árut megszerezni, viszont az ela
dási árak maximálva lévén, senki sem tehette ki magát 
az árdrágitási kihágások következményeinek.

Ha ehhez még figyelembe vesszük, hogy a munka
bérek sem maradtak egy ponton, kitűnik, hogy a kávé
házak terhei is e részben mennyivel emelkedtek a 
háború alatt.

A felszolgáló személyzet fizetése 1914 évben 15 K, 
1920 évben 180 K az emelkedés tehát 1100°/0,

A felirónők heti fizetése 1914 évben 40 K, 1920 
évben 200 K az emelkedés tehát 400%.

Kávéfőzők hetifiizetése 1914-ben 30.—, 1920-ban 
300— K, az emelkedés 900%, átlag tehát a munka
bérek 800%-al emelkedtek. Ha most figyelembe vesz- 
szük a fontosabb háztartási cikkek áremelkedését, 
ugyancsak az idézett könyvecske abpján látjuk, hogy a 
gyufa 614%, szén 1657%, fa 3263° ,,, szappan 9400% 
ami átlagosan 4177 % -o s  emelkedésnek felel meg.

Ha továbbmegyünk és a ruházati cikkek árának 
emelkedését tekintjük, ezek 9441 %os emelkedést tün
tetnek fel. A fehérnemütisztitás ára 2758%-al ment fel.

Tételről tételre menve, mindenütt sok száz és ezer 
emelkedést látunk az egész vonalon. Ennek megfele
lően a kávéházak nyersanyag- és üzemi kiadásai is 
emelkedtek, mig viszont az eladási árak jóval a be
szerzési árak emelkedésén alul maradtak.

Amíg a nyersanyagok beszerzési árai átlagosan 
4811%-al emelkedtek, addig az eladási árak mindössze 
600%-al magasabbak, mint a békebeliek.

Ha még mindazokat a tételeket részleteznők, me
lyek a kávéház üzemköréhez tartoznak, ha mindazon 
köz- és magánterhek emelkedését külön-külön felsorol
nék, amelyek az említett idők folyamán bekövetkezett, 
még sokkal nyilvánvalóbb volna az az ellentét, mely a 
kávéházak kiadásainak emelkedése és a bevételek 
emelkedése között mutatkozik.

De már a felsorolt adatokból is nyilvánvaló, hogy
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a kávéházi bevételek emelkedése nem tartott és nem 
tarthatott lépést a drágasággal, minthogy az árak növe
kedése folytán a közönség fizetőképessége fokozatosan 
csökken és ennélfogva ahelyett, hogy a fogyasztás meg
felelően növekedne és ehhezképest a bevételek is emel
kednének, e téren bizonyos stagnáció állott be.

E tény látszólag ellentmondónak mutatkozik, mert 
hiszen nagyon jól tudjuk, hogy számszerűleg a mai be
vételek magasabbak, mint a békebeliek, azonban ez ép 
a fentidézett magasabb eladási áraknak tulajdonítható. 
Ha csak a békebeli egyensúlyt óhajtanók fentartani, 
akkor a bevételeknek jóval magasabbaknak kellene 
lenni, ami viszont ép a rendkívüli viszonyok folytán 
elérhetetlen kívánság.

Nyilvánvaló, hogy a kávéházakra a háborús évek 
nem jelentettek konjunktúrát. Nehéz küzdelem volt az 
existenciáért, a mindennapi kenyérért. Ezt konstatálta 
különben az OKÁB elnöke is annak idején, amikor 
megállapította az egyes kávéházak könyveiből, hogy a 
kávéházak legjobb esetben szerény existenciát nyúj
tanak.

Számokba nem is foglalható azon nehézségek 
anyagi értéke, amik a különböző háborús korlátozás és 
a közélelmezést szabályozó rendelkezések az egyes 
üzemekre jelentenek. Hogy csak egyet említsünk, a zár
óra az üzemidő egy részétől fosztotta meg a kávéhá
ziakat anélkül, hogy ezzel szemben a kiadások terén 
számbavehető megtakarítást érhessenek el.

A tejnehézségek miatt a kávéházak főcikkének, a 
tejeskávénak forgalma korlátoztatott és be lett szüntetve 
anélkül, hogy ezzel szemben a kiadásokban, főleg az 
üzemköltségekben bármi megtakarítás lett volna elérhető.

Hosszú lenne mindezen intézkedéseket felsorolni, 
elég, ha mindebből azt konstatáljuk, hogy a kávéházak 
anyagi helyzete ma a legválságosabb. Ha a helyzet 
nem javul, számolnunk kell azzal, hogy ez az ipar, 
mely a fővárosnak legrégibb és vezető iparága, tönkre 
megy. Ennek mar jeleit is látjuk: a legutóbbi hetekben 
már mintegy 8—10 kávéház szűnt meg és adta át he
lyiségét más vállalatnak.

Segítséget várunk és segítséget remélünk. Remél
jük iparunk érdekeinek figyelembevételét. Ez az ipar a 
múltban is reprezentálta magas színvonalával az idege
nek előtt a magyar kulturnivót és a jövőben is, mint 
az idegenforgalom egyik tényezője, kíván szerepelni.

Tagértekezlet.
A nyári szünet után először f. hó 4-én megtartott 

tagértekezletet Reiner Mór elnök nyitotta meg, aki az 
értekezleten résztvevő Dr. Soltész Adolfot, az Országos 
Iparegyesület igazgatóját és Gundel Károlyt, az Ipar
társulat uj tagját meleg szavakkal üdvözölte. Az Elnök 
reméli, hogy Gundel Károly, az Ipartársulat érdekében 
annak életében tevékenyen részt fog venni.

A napirendre áttérve elnök ismerteti az árak fe l
emelése tárgyában az OKÁB-nál történt eljárásának azon 
eredményét, hogy az OKÁB. alelnöke az árak revízióját 
október közepére kilátásba helyezte.

A tejbeszerzésre nézve bejelenti, hogy több panasz 
érkezett be, miszerint a tejcsarnokok a tej szállítását 
nem eszközük rendesen. Az elnökség a panaszok orvos
lása érdekében a tejhivatal igazgatójánál eljárt, ahol a 
szükséges intézkedések foganatosítására Ígéretet nyert.

A szén- és faügyre vonatkozólag elnök bejelenti, 
hogy a szénszállítás előreláthatólag még e hó közepén 
kezdetét fogja venni, figyelmezteti azonban a kartársakat, 
hogy a bejelentéseket idejekorán eszközöljék és a szénért 
járó össeget az értesítés kézbesítése után az Ipartársu
lati irodában a szénosztály vezetőjénél, Fodor Izsó urnái 
3—6 óra között fizessék be. A szén, a befizetés sor
rendjében kerül leszállításra. A rendes szénkontingensen 
kívül ellenben várpalotai barnaszén (lignit), melyet egyes 
kartársak már kipróbáltak, már most kapható. A faügyre 
vonatkozó tárgyalások már folyamatban vannak, remél
hetőleg már a legközelebbi jövőben a tagok faellátásá- 
ról kellő gondoskodás történhet.

A tojásárakra vonatkozólag az elnök megjegyzi, 
hogy tekintettel az ingadozó árakra, azt fixirozni nem 
lehet, az alapot azonban 50 százalékkal felemelt minden
kori fojásárak képezik.

A kártyabélyegekre vonatkozólag az elnök utal a 
„Magyar Kávésipar“-ban megjelent rendeletre és magya
rázatára, egyben figyelmezteti a tagokat, hogy a kész
letben levő kártyák december 31-ig használhatók felül
bélyegzés nélkül.

A fényüzési adó ügyében a titkár közli, hogy a 
vonatkozó végrehajtási rendelet még nem jelent meg. 
Az Ipartársulat még a törvényjavaslat beterjesztésekor 
beadvánnyal fordult a pénzügyminiszterhez, melyben 
indokolt észrevételeit terjesztette elő ezen beadvány 
mindezideig elintézést nem nyert.

Elnök közli az értekezlettel, hogy a cukortilalom 
feloldása érdekében kellő lépések már megtörténtek. 
Reméli, hogy a cukorforgalom szabaddátételével a minis- 
ter a Kávésipartársulat kérésének helyt fog adni.

A tanonckérdés fontosságát az elnök különösen 
hangsúlyozza. Rámutat arra, hogy minden kávésnak 
kötelessége hozzájárulni ahhoz, hogy a jövő pincér- 
generáciő megfelelő kiképzett elleniekből álljon. Sajná
lattal látja a nemtörődömség oly mérvű fokát, hogy az 
eddigi a lapban is megjelent felszólítások dacára, össze
sen csak négy tanonc jelentkezett beiratkozásra. Fel
szólítását annál nyomatékosabban intézi a kartársakhoz. 
mert tanoncaik behatásának elmulasztásáért büntetésnek 
is kiteszik magukat. Még azok is kiknek eddig tanon
caik nem voltak, tartsák kötelességüknek, hogy tanonc 
tartással az ipar jövőjét előmozdítsák.

Horvát Dezső a tanonckérdést oly módon tartja 
megoldhatónak, ha a tanoncokat a kenyér és sütemény 
eladásával is foglalkoztatják,

Elnök megjegyzi, hogy az indítványt megfontolás 
tárgyává lehet tenni, bár az iskola látogatás szükséges
sége és a tanoncnak az éjjeli órákban való foglalkoz
tatásának tilalma az indítvány ellen szólanak.

A zsemlye eladására vonatkozólag elnök bejelenti 
hogy a jegyrendszer mellőzése érdekében a Közélelme
zési Miniszterhez kérelem intéztetett, mely azonban eddig 
elintézést nem nyert.

Elnök fethivja a tagokat, hogy a hirlapelöfizetése-
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két az Általános Beszerzési R.-T.-nál eszközöljék. Az 
Ipartársulat érdekében áll, hogy legalább 100 előfizető 
legyen, mely esetben a Beszerzési R.-T. az Ipartársulat
nak 2 százalékot juttat. Az Ipartársulat gondoskodni fog 
arról is, hogy esetleges panaszok vagy felszólalások 
gyors orvoslásra találjanak.

Elnök felkéri még a tagokat, hogy az Á ruforgalm i 
R . T . ré szvén y jeg yzéséb en  vegyenek részt. Az Árufor
galmi R. T. a felemelt részvénytőke segítségével nagyobb 
tevékenységet fog kifejteni és ezáltal versenyképességét 
fogja tagjai érdekében emelhetni.

M ózses a  zé ró r a  k iterjedésre  vonatkozó rendelet 
kapcsán rámutat azon hátrányokra, melyek a kávésokra 
nézve járnak, ha a vendéglők és a káréházak zárórája 
ugyanazon időben kerül megállapításra. Létkérdésnek 
tartja, hogy a kávéházak zárórája legalább egy órával 
későbbre tétessék. Felkéri az elnökséget, hogy a ható
ságoknál ezt az álláspontot erélyesen képviselje, esetleg 
a belügyministernél is küldöttségileg kifejezésre juttassa.

L igeti a kérdés fontosságának hangsúlyozása 
mellett csatlakozik Mózses indítványához.

L osonczi felvilágosítja az értekezletet, hogy az 
elnökség a záróra kérdést állandóan napirenden tartja 
és nemcsak kérvények utján, hanem személyesen is el
járt. Véleménye szerint lehetetlen a jelenlegi viszonyok 
közt követelni azt, hogy a vendéglősök II órakor zár
janak, mert külömbséget nem lehet tenni kis vendéglők 
— akikre Mózses kartárs indítványa vonatkozik — és 
agy vendéglők között, ha tekintetbe vesszük, hogy a 

színházak rendesen Val l  után végződnek. A záróra meg
hosszabbítást a jelenlegi legnagyobb probléma: a szén
kérdés akadályozza meg. A szénhiány miatt megáll az 
ipar és ilyen viszonyok közt nem lehet a záróra meg
hosszabbítását, tehát a szórakozásra való alkalmat, kérni. 
Nem ellenzi Mózses indítványát, ajánlja azonban, hogy 
azt napirenden tartsák mindaddig, mig a konszolidált vi
szonyok annak keresztülvitelére módot fognak adni.

M ózses fentartja indítványát és meg van győződve 
arról, hogy a hatóságok a kérés teljesítése elől nem 
zárkóznak el.

Elnök  rámutat, hogy az elnökség minden indít
ványt — akár egy-egy tag kívánságára — tárgyalás 
alá vett mindig és vesz most is, de azt, hogy mi kér
jük a vendéglők zárórájának korlátozását, az ipartár
sulat nem követelheti, úgyszintén nem lehet az ügy 
előbbrevitelét céltalan depulációkkal kierőszakolni. Az 
elnökség minden lehetőt elkövet, alaposan szem előtt 
tartja és figyeli a kellő alkalmat, sőt eddig ebben az 
ügyben nyolc kérvényt terjesztett már illetékes helyen elő.

H orvd t Dezső aziránt szólal fel, hogy a zenés 
kévéházak részére, a nagyobb regiere való tekintettel 
magasabb árakat állapítsanak meg.

E lnök  kijelenti, hogy már beadványban is, sőt 
személyesen történtek lépések, az OKÁB. azonban a 
kért áremelést nem engedélyezzi.

H o rvd t Dezső a kabátlopások elleni biztosítást 
teszi szóvá. Elnök azon felvilágosítással szolgál, hogy 
a titkár egy biztosító társulattal már érintkezésbe lépett, 
de a követelt biztosító dij oly hihetetlenül magas, hogy 
a követelést teljesíteni sem lehet. A felszólalás folytán 
majd a tárgyalásokat újonnan felveszi, de tekintettel 
arra hogy azóta a viszonyok kedvezőtlenebbek lettek, 
nem hiszi, hogy eredmény elérhető lesz.

Végül a Titkár felhívja a tagok figyelmét, hogy 
az italmérési adó kivetés az illetékes kerületi elöljáró
ságoknál betekinthető és felszólalásokat illetőleg az Ipar
társulat irodájában felvilágosítások és útbaigazítások 
nyerhetők. Ezzel az értekezlet be lett rekesztve.

Választmányi ülés.
A fötyó hó 8-án megtartott választmányi üiést 

R e i n e r Mór elnök nyitotta meg s a jegyzőkönyv hi
telesítésére Horvát Dezső és Tauber Salamon választ
mányi tagokat kérte fel.

Titkár felolvassa az aug. 31-én, szept. 2 és 3-án 
tartott választmányi ülések jegyzőkönyveit, melyeket 
észrevétel nélkül hitelesítettek.

Elnök bejelenti, hogy a szept. 3-iki választmányi 
ülés határozata alapján Dr. Bolemann Ernőt, az Okáb 
akkori vezetőjét négy tagból álló küldöttség kereste fel, 
hogy Tatár Gusztáv nevében az általa elkövetett sére
lemért elégtételt ajánljon fel. Dr. Bolemann Ernő kije
lentette, hogy a hivatali tekintélyén esett sérelemért a 
felajánlott elégtételt el nem fogadhatja és az ügye 
kénytelen bírói ulra terelni.

Uj tagokul felvétettek: Gundel Károly, Glaser 
Izsóné, Kohán Géza, Bíró Miklós, Walitsch József, 
Quitt és Schwarz, Horváth István és Lusztig Ernő.

Megszűntek: Poór Testvérek, Markbreit Juda 
Nagy Sándor, Baum A. József, Brecher Frigyes és Bu
lik Jánosné. Nagy Sándor és Markbreit kérik tagságuk 
fentartását, mihez a választmány hozzájárul.

Titkár felolvassa Nagy Sándor levelét, melyben 
választmányi tagságát — mivel ezidőszerint nem kávés 
— rendelkezésre bocsátja, A választmány a lemondást 
tudomásul veszi.

Nagy Sándor személyes kérdésben emel panaszt 
Rónai Miklós ellen, aki mint kávéházának jelenlegi tu
lajdonosa, olyan formában hirdet a lapokban, mely 30 
éves reputációját mélyen sérti; a választmánytól meg
felelő elégtétel szerzését kéri.

Elnök nem helyesli a szóban forgó hirdetés szö
vegét, de kizártnak tartja, hogy Rónait sértő szándék 
vezette volna. Módot fog keresni reá, hogy megfelelő 
elégtétel adassák.

Mészáros Győző azonosítja magát az elnök kije
lentéseivel, kartársi szempontból azonban Rónai eljá
rását megengedhetetlennek tartja. Hozzájárul ahhoz, 
hogy elnök Rónait elégtételadásra szólítsa fel, ennek az 
elégtételnek azonban olyannak kell lenni, hogy az Nagy 
Sándort is kielégítse.
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Fehér Jenő tagságának bejelentését választmány 
azzal veszi tudomásul, hogy társascégeket csak egy 
személy képviselheti.

Titkár bejelenti, hogy Ligeti Tivadar és özvegy 
Steuer Qyuláné elhalálozása alkalmával az Ipartársulat 
a családnak, ill. Steuer Marcellnek részvétét fejezte ki 
és özv. Steuer Qyuláné temetésén Weingruber Ignác, 
Gál Arnold és Strauss Miksa által képviseltette magát.

E bejelentés kapcsán Gál Arnold hivatkozik egy 
korábbi határozatra, mely szerint temetéseknél való 
képviselet egy állandó bizottság hatáskörébe utaltassák. 
Kéri e határozat betartását.

Titkár felvilágosítja felszólalót, hogy a gyászje
lentés késedelme miatt egyes választmányi tagok csak 
telefon utján értesittettek,

A Vendéglősök Orsz. Szövetsége és a Nyugdíj- 
egyesület közgyűlésén való képviselettel a választmány 
Mészáros és Kallós urakat bízza meg.

Választmány tudomásul veszi, hogy az elnökség 
B i 11 n e r János vál. tagot, kamarai alelnökké történt 
megválasztása alkalmából üdvözölte.

Elnök bejelenti, hogy az elnökség az OKÁB uj 
elnökét, Dr. B i b e r Gyulát küldöttségileg üdvözölte, 
aki a küldöttséget rendkívül szívélyesen fogadta. A kül
döttség egyben Dr. Bolemann Ernőnél, az újonnan ki
nevezett alelnöknél is tisztelgett.

A rendk. közgyűlés határozata alapján a kiküldött 
bizottság felkereste Dr. Bolemann Ernőt, akitől Ígéretet 
is nyert arra nézve, hogy a kávé és tea árait október 
hóban revisió alá veszik, előbb azonban kikérik az 
ipartestület véleményét.

Elnök bejelenti, hogy a cukorkiszolgdltatás tár
gyában az Ipartársulat a közélelmezési miniszterhez for
dult, úgyszintén a zsemlének jegy nélkül való kiszol
gáltatását is kérelmezte.

Mészáros Győző panaszt emel az administráció 
ellen. Konkrét eseteket sorol fel. amikor a tagok az 
iroda tájékozatlansága miatt nem tudtak kellő útbaiga
zítást kapni igen fontos aktuális kérdésekben, mint pl. 
a kártyabélyeg, adó, zsemle stb. Az adóra'nézve javasolja 
oktató kurzusok tartását, amelyeken tagok csoportokban 
nyernének kellő felvilágosításokat. Kéri továbbá a sza
bályok által előirt pénztár ellenőrzést is, melynek ered
ménye a legközelebbi választmányi ülésen jelentendő 
volna. A Beszerzési R.-T.-gal kötött szerződésre vonat
kozólag megjegyzi, a szerződésben megállapított előfi
zetők számának elérésére megfelelő propagandát kell 
csinálni. Kéri továbbá a hivatalos lappal kötött szerző
dés beterjesztését. Felemlíti, hogy a felolvasott jegyző
könyvek szerint a Közélelmezési Ministert egy küldött
ségnek kellett volna felkeresnie; kérdi, hogy ez miért 
nem történt meg. Végül rámutat azon tarthatatlan álla
potra, hogy a kávésipartársulat a saját helyiségében 
nem tud elhelyezkedni, mert az Áruforgalmi r.-t. ennek 
nagyrészét elfoglalta; kéri, hogy az áruforgalmit az

ipartársulattól szigdruan válasszák el. Különösen hang
súlyozza, hogy felszólalásainak személyes éle nincsen.

Elnök Mészáros felszólalására pontonként válaszol. 
A zsemlye-kérdésben nemcsak az iroda, hanem maguk 
a hivatalos tényezők, sőt a pékek is teljesen tájékozat
lanok voltak és a napilapokban megjelent közleménye
ket annál kevésbbé lehetett hivatalosaknak tekinteni, 
mert illetékes helyen a megjelenő rendeletre — amely 
azonban csak szept. 19-én tétetett közzé — utaltak. 
Az adóra vonatkozólag a hivatalos lapunkban kimerítő 
és bő magyarázatokkal ellátott cikk jelent meg, azon
kívül azon felhívás is, hogy az iroda minden egyes 
tagnak készségesen rendelkezésére áll, mint ahogy 
számos kartárs a titkártól útbaigazítást is nyert. Ha- 
sönióképen a kártyabélyegre vonatkozó rendelet is meg
jelent a hivatalos lapban, kellő magyarázatokkal ellátva.

A pénztár-revisió tárgyában a felszólaló álláspont
ján áll és már a multhéten ment utasítás az ellenőrök
nek a rovancsolás megejtésére.íj

A hírlapoknak a Beszerzési rt. utján való előfize
tésére a kellő propaganda nemcsak lapunk utján tör
tént, hanem azon tagok, akik a beterjesztett jegyzék 
szerint nem a Beszerzési utján fizettek elő, külön lesz
nek felszólítva.

A közélelmezési miniszternél való közbenjárás már 
azért sem vezethet eredményre, mert az árak megálla
pítására egyedül az OKÁB hivatott.

A helyiség kérdésben elismeri, hogy az állapot 
nem ideális és mindkét intézményre nézve hátrányos. 
Egyelőre az alsó helyiségekre nézve sikerült némileg 
változást eszközölni s remélhetőleg a felső helyiségek 
rendezése is megoldást fog találni.

Mészáros megjegyzi, hogy azért tartotta fontosnak 
a közélelmezési miniszter intervencióját kikérni, mert 
az árak leszállítása az ő indítványára történt, különben 
is minden eszközt fel keli használni a cél elérésére.

A pénzkezelést illetőleg, véleménye szerint a nyug
ták jelenleg divó elszámolása nem felel meg a rendnek, 
ajánlja megfelelőbb rendszer alkalmazását.

Elnök indítványára a választmány úgy határoz, 
hogy a nyugták hetenkint számolandók el.

A záróra ügyében elnök indítványozza, hogy a 
kis kávésok védelmére az illetékes hatóságokhoz egy 
újabb beadvány intéztessék.

Losonczi szívesen látná, ha a beadvány ered
ménnyel járna, de úgy gondolja, hogy az ipartársulat
nak, mint erkölcsi testületnek nem szabad magát ne
vetségessé tenni egy olyan kérvény beadásával, melyhez 
hasonló tartalmút már nyolc Ízben utasítottak vissza. 
Ezáltal csak az ipartársulat prestizse szenved, mig ha 
a viszonyok csak egy kissé konszolidáltabbá alakulnak, 
a kérdés felszínre hozása helyes és időszerűvé válhat.

Horvát Dezső felemlíti egyes tagok azon panaszát 
hogy tagdijaikat még ezévben nem fizették, mert azt 
ipartársulat pénzbeszedője náluk nem jelentkezett.
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Elnök megállapítja, hogy a szóban forgó panaszo
sok megszűntek kávésok lenni és részben a tagságuk 
fentartására vonatkozó igényüket nem jelentették be, 
részben pedig otthon nem találtattak. Választmány úgy 
határoz, hogy a pénzbeszedö oly esetekben, ha az il
lető nem volt otthon, egy postatakarékp. befizetési la
pot köteles otthagyni. Ennek folytán az ipartársulat a 
postatakarékpénztári csekforgalomba lép.

Elnök a szén- és fa-szállitásra vonatkozólag meg
ismétli a taggyűlésen tett bejelentését.

Losonczi interpellációjára, hogy a luxusadó ügyé
ben a pénzügyminisztert felkereső küldöttség eljárt-e, 
elnök utal a pénzügyminiszterhez intézett beadványára, 
mely által külön küldöttség eljárása feleslegessé vált.

A ruhatárak rokkantaknak való bérbeadására vo
natkozóan egy konkrét esetből kifolyólag indítványozza, 
hogy ilyen kérelem csak akkor lenne teljesítendő, ha a 
kérelmező kellő biztosítékot képes nyújtani.

A napirend egyik legfontosabb tárgya: a munka- 
nélküliek segélyezése hosszabb vitát váltott ki. A mun
kanélküliek által kiküldött megbízottak ugyanis azon 
kéréssel fordultak az ipartársulathoz, hogy az állásban 
levő pincérek a szabadnapon kívül, a munkanélküliek 
javára még egy napot engedjenek át. Elnök ettől füg
getlenül javasolja, hogy — úgy mint az előbbi években 
— a munkanélkülieket gyűjtés utján segélyezzék olyké- 
pen, hogy hetenként a főnökök 10, a főpincérek 5 és 
a felszolgáló pincérek 3 koronával járuljanak hozzá a 
gyűjtéshez.

Mészáros úgy véli, hogy a munkaadók nem zár
kózhatnak el a segélyezéstől, az előterjesztett kérelem 
azonban technikailag keresztülvihetetlen, mert nem le
het idegen és megbízhatóságában ki nem próbált sze
mélyzettel dolgozni, Az elnöki indítványt: a munkások 
anyagi támogatását elfogadja.

Losonczi szerint a munkanélküliek ügyével alapo
san kell foglalkozni és sajnálja, hogy éppen ezen fon
tos tárgy az ülés végére maradt. Szükségesnek tart egy 
olyan statisztikát, melyből a munkanélküliek száma és 
minősége kitűnik. Nem azonosítja magát Mészáros né
zetével és nem tartja a munkanélküliek kérését techni
kailag keresztülvihetetlennek, ellenben ellensége minden 
pénzbeli segélyezésnek, mely egyúttal a munkakerülés
nek melegágya. Indítványozza, hogy az elnökség a kér
dést behatóan tanulmányozza s egy 8 napon belül egy
behívandó választmányi ülésnek tegyen javaslatot.

Elnök annál is inkább csatlakozik ez indítványhoz, 
mert még két fontos üggyel: az óvadék és a pincérek 
ruházkodási kérdésével is kell a választmánynak fog
lalkoznia. A választmány ily értelemben határoz.

Az ipartársulati iroda hivatalos óráit a választmány 
úgy állapította meg, hogy az 8—3-ig tart,

A Club kávéházi eset is szóba került, e tekintet
ben azonban a választmány határozatot nem hozott.

Adóügyekben és az uj adótörvények végrehajtása 
tárgyában felvilágosítást hivatalos órák alatt a titkár ad.

VEGYES HÍREK.
Gárdonyi József a Budapesti Kávésok Szövetségé

nek elnöke, mint sajnálattal értesülünk, súlyos operá
ción esett keresztül. Amint örömmel értesülünk az op e
ráció kitünően sikerült és kilátásunk van arra, hogy 
a népszerű és tevékeny Gárdonyi kartársunk rövidesen 
ismét felépül és kezébe veszi a szövetség ügyeinek 
vezetését. Gárdonyi kartársunkat a szanatóriumban 
számosán keresték fel és meleg érdeklődéssel kisérik 
állapotának javulását,

F. Kiss Lajos síremlékének felavatása. Lapunk 
elhunyt szerkesztőjének, néhai F. Kiss Lajosnak sírem
lékét f. hó 10-én a halálozási évforduló napján leplez
ték le a család számos barátjának és tisztelőjének je
lenlétében. A Vendéglősök Ipartársulata képviseletében 
Bandi Ferenc, Neiger Jakab és Kővári Jenő jelentek 
meg. A sirkőavató beszédet igaz érzéstől áthatottan dr. 
Welss rabbi tartotta.

Pezsgőadó. A belügyminister a pezsgőadőról szóló 
módosított szabályrendeletet jóváhagyta és a tanács 
1920 okt. 10-én életbeléptette. Ettőlfogva a főváros a 
pezsgő és habzó bor után adót vet ki. Az adót tartoz
nak mindazok megfizetni, akik a főváros területére 
pezsgőt vagy habzóbort behoznak, itt tartanak vagy 
vásárolnak. Az adó a pezsgő vagy habzóbor árának 
egyharmada. Mindazok, akiknek 1920 okt. 10-én pezsgő 
vagy habzóbor készletük volt, tartoznak ezt okt. 18-ig 
a fővárosi számvevőség 9-ik ügyosztályán bejelenteni.

Mi lesz a kávéházból ? A mai gazdasági viszonyok 
jellemző illusztrációja, ha felsoroljuk, hogy az utóbbi 
hetek folyamán eladott kávéházak mivé alakultak: A 
Parlament szálloda-kávéház, az Otthon kávéház, a 
Windsor kávéház bankok céljaira alakíttatnak át, a 
Carmen (volt Árpád) kávéházból mozi lesz, a Nyugoti 
kávéházban vaskereskedés lesz, a Marilla kávéház pe
dig drogériává alakul. Úgy halljuk, hogy még több 
ily transakció van kilátásban, — nem is szólva azok
ról, amelyeket a tejcsarnokok vettek és alakítottak át.

Ruhatárak biztosítása. Mint köztudomású a kávé
házakban történő kifolyólag a kávést, illetőleg a ruha
táros igen silyos felelősség terheli. Az anyagi károso
dások elhárítása céljából tárgyalásokat kezdtünk több 
nagyobb biztosító intézet igazgatóságával azon célból, 
hogy azok az ily lopások elleni biztosítást vállalják. A 
tárgyalások eredményéről annak idején be fogunk szá
molni.

Lisztkiutalás iránt az ipartársulat elnöksége kér
vényt adott be a közélelmezési miniszterhez. A kére
lemben hivatkozás történt arra, hogy a lapok hírei sze
rint nagyobb mennyiségű fehér liszt exportja van tervbe 
véve, minélfogva kérjük, hogy e mennyiségből a kávé
házak szükségletére megfelelő mennyiség utaltassék ki.

Szénbeszerzés. —  Kokszbeszerzés. Fodor Izsó az 
ipartársulatunk szénosztályának vezetője működését meg
kezdte és ipartársulatunk irodájában d. e. 11—1-ig és 
d. u. 3—6 óráig hivatalos órákat tart. A kiutalt s én- 
mennyiségek befizetése azonban csakis d. u. 3—6 óráig 
történhet meg. Egyben közöljük kartársainkkal, hogy 
Fodor Izsó ur a Cséry-féle koksz szállítására is fogad 
el megrendeléseket maximális áron.
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Ruhatárosok alkalmazása. A kávéházi ruhatárak 
felállítása alkalmából felhívjuk mindazon kartársakat, 
akik ilyeneket felállítanak, hogy a ruhatár kezelésére 
esetleg [bérletére elsősorban és kizárólag a kávéházi 
iparban, vagy a harctéren megrokkant kávéházi mun
kásokat alkalmazzanak. Ilyenek elhelyezését ipartársu
latunk munkaközvatitője szívesen közvetít, természetes 
a' megállapodás a szerződd feleknek dolga.

A kávéfőzők és kávássegédek segélyalap kezelő- 
bizottsága a következő pályázati hirdetményt tette közzé.

Pályázati hiráetmény. A Budapesti kávéssegé- 
dek és kávéfőzők segélyalapjának kamataiból a folyó 
évben mintegy 2000.—korona áll rendelkezésre. A 
kamatokra az alapítólevél értemében pályázhatnak 
Budapesten alkalmazásban állott kávéssegédek, kávé
főzők, vagy ezeknek özvegyei illetve árvái.

A pályázati kérvényeket a folyó évi október hó 
31. napjának délutáni 5 óráig a kávéssegédek, kávé
főzők segélyalapjának felQgyelőbizottsága elnökségé
hez címezve a Budapesti Kávésipartársulat irodájában 
(József-körut 38 ) hivatalos órák alatt lehet benyújtani.

Ú jo n n an  je le n tk e z e t t  t a g o k :
Szabó József .Józsefvárosi Otthon* Vili. Práter-u. 46 
Nánásy Pál, Vili. Főh, Sándor u. 26.
Fényes Ferenc .Royal kávéház* Erzsébet-körut 49. 
Páskesz Jenő .Helgoland* VII. István-ut 10.
Hegedűs Henrik .Savoy kávéhéz* József-körut 16.

Felkérjük t. kartársainkat, az egyes jelentkezők 
elleni észrevételeiket legkésőbb a közzétételtől számított 
8 napon belül ipartársulatunk irodájával közölni szíves
kedjenek.

B u d a p e s ti K á v é s o k  Á ru fo rg a lm i R észvénytársasága
H iva ta lo s  ó rá k : d. e. 8 - 3  V ili., J ó z s e f - k ö r u t  3 8  T e le fo n : J ó zs e f 2 1 - 0 5

Rovatvezető: Molnár Gyula ügyvezető igazgató.
A cukorkiosztással kapcsolatban figyelmeztetjük igen t. legkésőbb 3 napon belül vegyék át, mert amennyiben

Feleinket, hogy az áruelosztónkban átvétt utalványok alapján 
a cukrot a közraktárban az utalvány kiállítási keltétől számított

Á R J E G Y Z É K :

kéaőbb
jelentkeznének, ügy nem vállálunk szavatosságot azért, hogy a 
cukrot kiadják. Sacharin kiváltására ismét felhívjuk t. Feleinket

1 liter Cognac, saját tölt. 75 —
1 kg. Mustár, mérve . . 22 —
1 üveg Mustár.................... 40.—
1 doboz Sardinia . . . . 26. —
1 doboz Sardella . . . . 27.—
1 hordó Ostsee . . . . 3 .6 0 -
1 doboz Gyufa . . . . . —.74
1 liter Góirup-ecet . . . 4.40
1 üveg Altvater Gessler V, 200.—
1 üveg Unicum V, . . 195.—
1 üveg ^ Griotte 07  . . 195.—
1 üveg o Cherry Brandy . 195 —
1 üveg « Tripl Sec V ,. . 260.—
1 üveg £ Dominicain Vj . 240.—
1 üveg n  Qrand Charge 0 7 175.-
1 üveg Allasch 0 7 . . 165—
1 üveg Yvett . . 360.—
1 üveg Trippl Sec l/i . 196.—
1 üveg Cherry Brandy V, 176.—
1 üveg — Vanília */, . . 156.—
1 üveg ■* Cordial Medoc '/, 186 —
1 üveg ^ Chartreuse . . 156 —
1 üveg — Allasch . . . 156.—
1 üveg ő  Császárkörte. . 156.—
1 üveg m Figaró. , . . 140.—
1 üveg Curacao , . , 176.—
1 üveg .. Tripl Sec. . . 2 3 5 .-
1 üveg Chartreuse . . 210 —
1 üveg S Cordeal . , 180 —
1 üveg a  Cherry Brandy. 210.—
1 üveg Cognac, tokaji V,. 85 —
1 üveg Benediktiner . 186.—
1 Uv Pezsgő Törley . . 200.—

t csőm. Sacharin . .
1 kg. Kávé, Santos 
1 kg. Kávé, pörkölt 
1 kg. Tea, Pecoe Suchong
1 kg. Cacao De Jong,
1 kg. Cacao „Corl*
1 kg. Csokoládé 
1 kg. Hadikávé 
1 kg. Frank-kávé 
1 doboz Condenztej
1 kg. 
1 kg. 
1 kg. 
1 kg. 
1 kg. 
1 kg. 
1 kg. 
1 kg. 
I kg. 
1 kg. 

kg.

Sajt
Só . . .
Méz I .
Méz II . 
Málnaszörp 
Citromszörp 
Mogyoró, hámozol 
Kömény 
Fahéj

1 _
1 kg.
1 kg. 
1 kg.

1 kg.
1 liter 
1 liter 
1 liter 
1 liter 
1 liter 
1 liter

Citrom.
Bors .
Mazsola 
Babérlevél
Vaj, (hetenk. kétszer) 

Trapista sajt „ „
1 kg. Vegyes gyümölcsíz 

Rizs . . . .
Rum . . . .  
Rum, saját töltés 
Szilvórium . . 
Törköly . . . 
Boróka . . . 
Cognac . . .

53 — 
128 — 
160.— 
170.— 
185.— 
160.— 
190.— 
22.50 
23 —

90 — 
9.30 

95.— 
85 — 
80 — 
40.— 

i ö s -  
so— 

120.—  
31.— 

100.— 
95.— 
10. -  

142.—

50.—
66. -
70.—

80.—
76.—
8 0 .-
75.—

1000 db Papírszalvéta . . 80.—
1 db Papirabrosz . . .  1.90
1 db Pipereszapp n . 21.—
1 db Omniol súroló szappan 3.30
100 db Kréta 
1 db Papirtábla . . . 
1 kg. Gyertya, Stearin . 
1 db Csészealj . . . . 
1 pár Wellington-kanna .
1 üveg K áp ri....................
1 üveg Diana sósborszesz. 
1 üveg Diana sósborszesz 
1 üveg Sirius fémtisztitó ’/2 
1 üveg
1 doboz Fedák....................
1 csőm. Vaspor . . . .  

üveg Indigó kékitő . . 
Hutter-szappan >/4 
Paprika, II. . .

„ I. Tiesel 
Sódabikarbóna. . 

lOOdb Fagylaltostya . .
1 doboz „Csillag* fémtiszt.
1 db Grossol kéziszappan 

„Uhu* pótkávé. .
1 kg. Morzsa . . . .
1 Csomag Játékkártya 
1 rúd Vanília . . . .
1 kg. Rizskeményitő . .
1 kg. Szoda . . . .
1 kg. Lugkő . . . .
1 kg. Tarhonya . . .
1 doboz Fogvájó (1000 db)

1
1 db 
1 kg. 
1 kg. 
1 kg.

28.— 
3.80 

120.— 
8. —  

16.— 
100 — 
11.—
28.50 
850 
2.50 
6.60

—.80 
5.60 

20. —  
155.— 
190.— 
40.— 
75 —
a —

13 —
17.50 
50.—

napi ár 
10.—  

. 110.— 
. 21.— 
. 44.—

20. -

Figyelmeztetés!
üzleti órák 8 - 3 ig.
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COGHAC CZUBA DUROZIER & Cie
FRANCIA COGNAC-GYÁR PROMONTOR

ALAPITTATOTT 1884

CimfestS-munkák üvegre, 
fára és bádogra 
legszebb kivitel
ben készülnek: 

ORMOSI FERENC, Vili., Luther-utca 3. szám

, t or .

I FIG Y ELJÜ K
HAZAI 'PARpiatnik Nándor és fia budapesti 

magyar kártyagyár gyártmányainak 
valódiságára!

Ovakodjunkarossz utánzásoktól 
Magyar játókkártyagyár r.-t. 
Piatnik Nándor és fiai
Budapest, VII,, Rottenbiller-u. 17 

Telefon: József 10—63. 
_______ Alapittatott: 1824_______

HAZAI IPAR
.*&oJto r.

**

$
$
*
$*

***************************************
£

*

Az „ÁRTESIA“ részvénytársaság

ÜDÍTŐ VIZE legyen mindennapi italod!
tő az „A R TES1A “ r.  t . - n á l
Telefon: József 92-26

‘̂ f g g £ j ^ g ^ * * * * ' * " ‘:******** *****'*****

]  naraladugék, kénlap {  
i  I  és borderitöszerek, 1

valamint az összes pincegazdászati ^

ik.menükértgék̂  a
és éttermi nyomtatványok I  9kávéházi és éttermi nyomtatványok

ízléses és pontos kivitelben készülnek a „Haladás" 9  
nyomdában, Budapest, V., Ügynök-utca 24. szám.

cikkek legjutányosabb beszerzési forrása

NAGY I G N á C
Budapest, Vll„ Károly-körut 9, I

Royal Orfeum
Körúti étterme

(V I I . ,  H rzsébet-körut 33.)
Konyhája kittinö! 

Elsőrangú ebéd vacsora

ftoyal-Redoute
V II . ,  E rzsébet-köru t 33.

Művészi táncattrakciók '/,10—U-ig 
Két zenekar.

Francia konyha. :: Elsőrendű italok, 
Az előkelő világ szórakozóhelye. 

Nyitva este 8 órától záróráig,

Royal Orfeum
műaészszobája

(V I I . ,  H ársfa-utca 36.) 
Kitiin ebéd és vacsora. 
Művészek találkozóhelye.

Kávésok figyelm ébe!
Igen jó minőségű Á D A D A I T  hordókban 

fehér és vörös w ’D V I l V n k  50 litertől 
fölfelé házhoz szállítja: N ö s n e r  J á n o s  bor
nagykereskedő VÍII.,Csokonay u. 8 Tel :József51-50

Fehérnemüek és asztalnemüek
legjobb minőségben kaphatók

S Z É K E L Y  J E N  Ő-nél 
Budapest, IV. Kammermayer Károly-u. 2.

(Szervitatér sarkán)

„AMBRA" egyesült likőrgyárak ég gyümőlcslepárló rt.
Gyártelep BUDAFOK.
Közp. iroda Budapest, Ajánl mindennemű likőröket, rumot, kisüsti törkölyt 
T ek ’fo^Tyjto e fZÖ22-44! és szilvoriumot. Legfigyelmesebb kiszolgálás!
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ibe!Rartírsaink ügyeimé
Barta Manó, lapunk szerkesztője, 
hirdetéseket az összes lapok részére 
eredeti órak mellett pontosan és 
jutányosán közvetít. Kérjük kartár
sainkat, hogy szükség esetén for
duljanak lapunk kiadóhivatalához: 
VI., Teréz-körut 24/a. Telefon 68-15.

LJllllLAlllíJl' Iliiből liiiQ iiii
Q Rákosi Kálmán P
y  szállodai, vendéglői és kávéházi adás-vételi j j

fl ügynökségi irodája ft
M Budapest, Vili., Rákóczi-ut 82 U
Q  Telefon: József 60—34 Q
a  Szakmabeli transakciók és bankkölcsönök f l  

közvetítése iJ
■ í r ... imiii|["]| OPO*

Telefon: 
József 99—44

VENDÉGLŐI 
FŐZŐ ED ÉN Y EK

nyeleslábas, fazék, haliist, pecsenyésüst stb

vörösrézből árban kaphatok:
Szontágh Pál rézárugyár

Budapest, IX., Üllői-ut 19. sz.

F e T g L  L Á S Z L Ó  engedélyezett'

Diliméfelszerelési és lókarban
tartási vállalata □ □ □

Elvállal kávéházak, vendéglők, szállodák világításának, 
szellflztetök és csengők felszerelését és jókarbantartását.
Budapest, VI., Hegedűs Sándor-utca 7. szám

C1FIU JÓZSEFfyk? S fi? !!
Budapest, V., Vflm os-császárut 4 8  (H a jn a l-u . sarkán)
Ajánlja minden e szakmába vágó cikkekkel dúsan 
felszerelt raktárát. Telefonszám: 28—92.

i
1 § | |

1
PAIUGYAY PEZSGŐ

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Hirlapeiőflzetések.
♦♦♦

fl Beszerzési és Szállítási RT.
V., Kádár-utca 4. (Telefon: 93—09.)
Elfogad előfizetéseket eredeti árak mellett

az összes bel- és külföldi hírlapokra.
Legpontosabb és jutányos kiszolgálás!

Kérjük az igen t. Kartársakat,| hogy vásárlásaikat saját 
érdekükben az Á ru fo rg a lm i R.-T.-nál eszközöljék.

D f -  L ikő rök  és poxsgöborok g y á r i á ron  kaphatók■

.Haladás" könyvnyomda, Budapest, V., Ügynök-utca 24.
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